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Actueel – Korfbal 

Samen trainen in de buitenlucht bij KV Wageningen – nog even geduld 

Binnen KV Wageningen zijn diverse mensen inmiddels bezig om invulling te geven aan het samen trainen in de 
buitenlucht, onder begeleiding en strikte voorwaarden, mits de gemeente hiermee akkoord is.  

Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan 
een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In 

navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld. Wil je hier meer 
over weten: https://www.knkv.nl/nieuws/protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten-kinderen-en-jeugd 

Op dit moment zijn we nog niet zover dat we kunnen aangeven wanneer we gaan starten en hoe het rooster er 
dan uit zal zien. Zodra daar meer over te melden is, dan zullen trainers, spelers, ouders etc. worden geïnformeerd. 

Vast staat wel dat er allerhande aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de gestelde voorwaarden.  

Pim Steenbergen voegt zich bij selectie KV Wageningen 

De 25-jarige Pim Steenbergen speelt vanaf volgend seizoen voor KV Wageningen. Pim verruilt het 
blauw/witte tenue van Sparta Zwolle voor het blauw/wit van Wageningen, die afgelopen seizoen 

nog elkaars opponenten waren. 

Pim heeft tot de A-junioren bij Sparta Zwolle gespeeld en verkaste daarna naar het Antwerpse 
Boeckenberg waar hij kampioen van België werd. Hij vervolgde zijn carrière bij de buren in 
Bennekom waar hij twee jaar in de selectie van DVO speelde om vervolgens weer terug te keren 

naar het oude nest in Zwolle. Bij Sparta was Pim een dragende speler en mede door hem is het 
eerste team van Sparta vanuit de eerste klasse naar de Hoofdklasse gepromoveerd en dit jaar 
gehandhaafd. 

Pim geeft aan dat hij toe is aan een nieuwe groep met nieuwe energie en hij hoopt die bij 
Wageningen te hebben gevonden. Hij is een gedreven speler en vindt het, naar eigen zeggen, 

geweldig om met een selectie te werken en te kunnen groeien om uiteindelijk een zo hoog mogelijk 
resultaat te behalen. Hij heeft enorm veel zin om deel uit te gaan maken van onze mooie 
vereniging.  Bij Wageningen wordt Pim herenigd met Steven Landman, de mannen kennen elkaar van hun tijd bij 
DVO. 

TKW is blij deze versterking te kunnen melden en via deze weg wensen wij  Pim alvast heel veel succes het nieuwe 
seizoen. 

Bericht uit de Senioren TC: Wageningen 7 zoekt nieuwe trainer/coach (herhaling) 

KV Wageningen 7 zoekt een nieuwe trainer/coach 

Afgelopen jaar heeft Jesse Ruijsch Wageningen 7 training gegeven en gecoacht. Het 7e is helaas er net niet in 
geslaagd om in de zaal kampioen te worden in de 4e klasse, maar dit scheelde niet veel. Op het veld spelen ze 3e 
klasse en hadden ze een moeizame start, maar gingen steeds beter spelen mede door coach Jesse! Daarvoor 
willen we hem graag bedanken. Jesse heeft helaas aangegeven te stoppen als coach van het 7e. En daarom zijn 
wij op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor het leuke, jonge Wageningen 7.  

Wageningen 7 is een leuk, jong en gemotiveerd team dat graag hoger op zou willen gaan spelen. Daarom zijn ze 
op zoek naar een coach/trainer. Lijkt dit jou wat? Laat het ons zo snel mogelijk weten. 

technischezaken@kvwageningen.n 

Vorige week kon je hier berichten lezen over a) Wageningen 6 kampioen, b) Trainers bedankt en c) Seniorenteams 
volgend seizoen (buiten de selectie). Deze kun je nog online lezen: https://www.kvwageningen.nl/berichten-uit-

de-senioren-tc-wageningen-7-zoekt-een-nieuwe-trainer-coach/ 

Actueel – Algemeen 

Coronavirus (update) 

Samen trainen in de buitenlucht bij KV Wageningen – nog even geduld 
Binnen KV Wageningen zijn diverse mensen inmiddels bezig om invulling te geven aan het samen trainen in de 
buitenlucht, onder begeleiding en strikte voorwaarden, mits de gemeente hiermee akkoord is.  

Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan 
een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In 
navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld. Wil je hier meer 
over weten: https://www.knkv.nl/nieuws/protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten-kinderen-en-jeugd 
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Op dit moment zijn we nog niet zover dat we kunnen aangeven wanneer we gaan starten en hoe het rooster er 
dan uit zal zien. Zodra daar meer over te melden is, dan zullen trainers, spelers, ouders etc. worden geïnformeerd. 
Vast staat wel dat er allerhande aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de gestelde voorwaarden.  

Voor alle updates rond het coronavirus: 
- KNKV: https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates 

- KV Wageningen: https://www.kvwageningen.nl/corona  

Is er nieuws te melden vanuit KV Wageningen m.b.t. het coronavirus, dan zal dat worden gemeld op de website 
(kvwageningen.nl/corona) en op de social media. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur 
(bestuur@kvwageningen.nl)  

Hou vol! 

Update bestuur n.a.v. coronavirus: o.a. over jeugdkampen (herhaling) 

Zoals iedereen weet zijn voorlopig alle activiteiten met grotere groepen nog zeker tot 1 juni niet toegestaan. 
Aangezien niet zeker is of er daarna wel weer mogelijkheden zijn om grotere activiteiten te organiseren hebben we 
als bestuur met pijn in ons hart moeten besluiten om het Jongste en Oudste Kamp, beide gepland van zaterdag 18 
juli tot en met vrijdag 24 juli, niet in de nu geplande vorm door te laten gaan. Als het in de zomer toch mogelijk 
blijkt om weer grotere activiteiten te organiseren proberen we zeker nog iets voor de jeugd te doen, al zal dat in 
een andere vorm zijn. 

Ook de vrijwilligersavond moeten we helaas nogmaals uitstellen, omdat 24 april niet haalbaar is. Zodra er weer 
mogelijkheden zijn, gaan we zoeken naar een nieuwe datum hiervoor. 

Tot slot heeft de Jeugd TC besloten om dezelfde reden besloten de deelname aan geplande toernooien in juni 

(bijvoorbeeld bij Oost-Arnhem) af te zeggen.    

We hopen allemaal dat we later dit jaar weer gezamenlijk kunnen gaan sporten en op termijn ook de altijd 
gezellige grote activiteiten kunnen doen. 

Tot die tijd wensen we jullie allemaal veel sterkte en gezondheid toe. 

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl) 

Actueel – Sponsoren in tijden van corona 

Uitgelichte acties van sponsoren in tijden van corona (herhaling) 

• Prummel Optiek  
Bezorging van contactlenzen + vloeistof is in deze periode gratis. Leden van KV Wageningen krijgen 10% 
korting en Prummel heeft in de winkel genoeg ruimte om in deze tijden private shopping aan te kunnen 
bieden. 

• De Kantine 

Op vrijdag, zaterdag en zondag is er een bezorg- en afhaalservice. Bezorging is kosteloos in Wageningen en 
Bennekom. Kijk voor meer info op http://www.dekantinewageningen.nl/bezorgen-en-afhalen/ 

• Toledo 
Op donderdag t/m zondag kan er een selectie van de gerechten van Toledo worden afgehaald. Kijk voor het 
afhaalmenu en meer info over bestellen op http://www.restauranttoledo.nl/afhaal-menu/ 

• Auto Versteeg Buurman 
Wilt u of kunt u niet naar één van onze vestigingen komen? Geen probleem, wij komen naar u! Voor zowel de 
verkoop en aflevering van uw auto als voor uw werkplaatsafspraak. Natuurlijk nemen wij hierin de benodigde 

voorzorgsmaatregelen! Kijk voor meer informatie op https://www.versteegbuurman.com/ 

• Short Stay Wageningen 
Mag je niet naar kantoor, omdat iedereen thuis moet werken? Heb je thuis geen rustige werkplek, omdat er 
spelende kinderen rondlopen? Wil je bijslapen na een intensieve nachtdienst? Wij bieden je een rustige 
(werk)kamer met eigen voorzieningen (keuken en toilet) voor € 50/dag. Bel of mail voor meer info: 
http://www.shortstaywageningen.nl/contact/  

• Buurman & Buurman 

Op vrijdag, zaterdag en zondag kunnen de klassiekers van restaurant Buurman & Buurman worden afgehaald 
of bezorgd. Kijk voor meer info op http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-
content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf 

• Aardappelen 
Evert Jordens van onze sponsor Optimezers is gespecialiseerd in ICT, maar brengt nu een andere actie onder 
de aandacht: Wegens overschotten zijn er aardappelen te koop tegenover de (voormalig) KV Wageningen 

locatie aan de Hollandseweg. Voor meer informatie: 
https://www.facebook.com/evert.jordens.7/posts/10158493959734101  

Samen helpen we elkaar deze onzekere tijden door! 
Ook een actie die uitgelicht kan worden? Stuur een mail naar sponsoring@kvwageningen.nl 

Onzekere tijden: De sponsoren van KV Wageningen (herhaling) 

De huidige situatie met het coronavirus treft iedereen. Zo ook de sponsoren van KV Wageningen. Onze sponsoren 
maken het mede mogelijk dat KV Wageningen kan bestaan en daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor. Veel 
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sponsoren zijn ondernemers uit Wageningen en omgeving, met allerlei soorten bedrijven. Voor hen breekt er een 
moeilijke en onzekere tijd aan, dus brengen we ze graag speciaal onder de aandacht. Ben je op zoek naar een 
product of dienst, kijk dan eens of je dit bij één van onze sponsoren kunt afnemen! Ze zijn te vinden op: 

• Hoofdsponsor Post Service BV 
• Partners: Prummel Optiek, Intersport Winners, Fysiotherapie Vis, PP Personeelsdiensten en Autobedrijf Rové 

• Businessclub 

• Bordsponsoren 

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (herhaling) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature(s) versterking mediateam KV Wageningen 

• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 
• Medewerkers oud papier ploeg 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
Je vindt dit overzicht ook op:  
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Actueel – Activiteiten 

Klaverjassen & jokeren: schema voor seizoen 2020/21 (herhaling) 

Niet is zeker op dit moment, maar de organisatie van de kaartavond heeft wel alvast een schema gemaakt voor de 
kaartavonden van het seizoen 2020-2021. De avonden staan gepland voor de maandagavonden 21 september, 26 
oktober, 23 november, 21 december, 18 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei.  

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Wageningen 2 kampioen 
• Justin Terpstra versterkt Wageningen A1 
• Vertrekkende spelers Wageningen 1 
• Optimaliseren van het positief pedagogisch sportklimaat bij de E-en F-teams 
• Korfballers kleuren! 

• KV Wageningen versterkt zich met Bas Noordermeer 

oto’s van de week 

Heeft u leuke korfbalfoto’s die u graag terug wilt zien in de weekbrief zet deze dan niet alleen op twitter, facebook 
of instagram, maar mail deze ook naar weekbrief@kvwageningen.nl.  

 

Meer foto’s op onze Instagram: https://www.instagram.com/kvwageningen_official/ 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 4 juli  Familievriendentoernooi gevolgd door een BBQ (NAC@kvwageningen.nl) 

Zat 11 juli  Cocktailparty (NAC@kvwageningen.nl)  

18-24 juli  Jongste kamp & Oudste kamp -> mogelijk in een aangepaste vorm 

Alle activiteiten zijn op Sportcomplex Het Binnenveld; is de activiteit elders, dan staat dit vermeld.  

Voor activiteiten nog verder in de toekomst kijk je op http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/  

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:         voorzitter@kvwageningen.nl 
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Secretaris:   Hilda Amsen  Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 
Postadres:      Postbus 419  6700 AK Wageningen 
Internet:         www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 
Ledenadministratie:  Robert Swaans  Tel. 0317-621117 ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Geef mutaties in adres, telefoonnummer of e-mailadres door aan:  ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Wedstrijdgerelateerde adressen: 
- Wedstrijdsecretariaat: Lammert Bastiaans Tel. 0317-410783    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 
       Tel. 06-22576970 

- Scheidsrechter-intern: Anne & Maaike Rou          scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 
    Anne Rou (0621626653) en Maaike Rou (0613995175). 

Veldlocatie adressen:      
- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 
- Sporthal De Aanloop  Hooilandplein 1     6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 

- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  
- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk zondag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op zondag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, maar 
geen garantie.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 
 

mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl

